Nagyközségi Önkormányzat
Kiszombor
Képviselő-testület
Kiszombor

Kiss Mária Hortensia Honismereti
Kör
Tárgy: programok lehetősége, kérések

Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Asszony!
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagsága gratulál a Nagyközségi Önkormányzatnak a
március 15-én átadott Rónay-kiállításhoz. Igazán színvonalas, szép kiállítás jött létre, ami
méltó a Rónay család kiszombori szerepéhez. Mindezért nagy köszönet illeti a
megvalósítókat.
Ezzel kapcsolatos az egyik kérdésünk, ill. kérésünk.
A pályázat, amely segítségével megvalósult a kiállítás, feltételül szabja meg:
„Az állandó kiállítás mellett évente 3-4 db, Kiszombor és a térség történelméhez kapcsolódó
időszaki kiállítás, ehhez kapcsolódó programok, valamint rendezvények kapnak majd helyet a
kiállítótérben.”
A honismereti kör hosszú évek óta rendezett a kultúra házában kiállításokat: Rónay-tárgyak
kiállítása két alkalommal, Borsi Sándor munkái, községi üvegnegatívok, Szekeres Péter,
Lőrincz Mária Magdolna, Helytörténeti Gyűjtemény anyagai, kézművesek a községben,
Szabó Antal munkái stb.
Szeretnénk továbbra is egy-egy kiállítást rendezni, ha mód van rá a Rónay-kiállítóteremben,
de ha nincs, számunkra megfelel az Ady Endre Művelődési Ház is. Hisz nem minden kiállítás
témája kapcsolódik Kiszombor és a térség történelméhez
Amit a közeljövőben, a húsvétoló kapcsán szeretnénk:
gobelinkiállítás rendezése a művelődési ház aulájában. A kiállítás témája nem indokolja a
Rónay-kiállítóterem kérését.
A kiállítók a honismereti kör tagjai, barátai és meghívottjai lennének. Ennek nyitása húsvét
előtti csütörtökön lenne és egy hétig tartana nyitva. Ha nem ütközik más programmal, kérjük,
engedélyezzék ezt a honismereti kör számára.
A másik gondolat, ami március 6-án jutott tudomásunkra a művelődésszervező Bódi
Marianna útján, ill. olvastuk a március 12-én honlapra felkerült január 29-ei jegyzőkönyvben,
hogy a Szent Iván-éji tűzugrásra polgármester asszony javasolta a Cimbaliband együttes
meghívását a rendezvény ellaposodása miatt. És hogy majd felveszik elnökasszonnyal a
kapcsolatot ez ügyben. Ez ügyben nem volt megkeresés, csak március 6-án hallottunk először
erről.
A honismereti kör összeállította és a Szent Iván-éji tűzugrásra meghívta már korábban a
rendezvényen fellépőket. A rendezvény a hagyományt követi, nem találjuk laposnak, a célját
nagyon betölti évek óta. Lényege: ezen a napon a tűz átugrása ezzel megtisztulás a
betegségektől, a boldogság elnyerése stb. Ez volt a községben még a 40-es, 50-es években is.
Valamikor 4 évig volt kiegészítő rendezvénye a nemzetközi néptáncfesztivál, de az a része 4
éve megszűnt. Volt egy próbálkozás kézműves-kiállítás rendezésére, ami talán a megnyitó
ideje (14 óra), nem vonzott túl sok látogatót.
Ha a felajánlott koncertet tisztelt képviselő-testület és polgármester asszony szeretné
Kiszombor lakossága számára biztosítani, nagyon megköszöni a honismereti kör tagsága, ha a

majálisi rendezvényre hozzák el Kiszombor számára. Ehhez a rendezvényhez tökéletesen illik
a Cimbaliband muzsikája. Ebben az esetben a honismereti kör tagsága nem kér fel senki más
zenekart a majálisra, és megköszöni az Önkormányzat ezen támogatását is.
Egyben tisztelettel hívjuk a képviselő-testületet a majálisi rendezvényre, és vegyenek részt a
főzőversenyen is.
A majális rendezvényére és a tűzugrásra is kéri a honismereti kör az önkormányzati
támogatást, ahogy a korábbi években:
-áramfelvételi lehetőség biztosítását
-két községi sátor felállítását a honismereti kör sátrai mellett.
Köszönjük figyelmüket, a segítő együttműködést, a honismereti kör támogatását.
Kiszombor, 2019. március 20.

a honismereti kör nevében Endrész Erzsébet

